
Czy usługa może być dofinansowana? Tak

Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi E-learning

Dostępność usługi Otwarta

Numer usługi 2017/11/14/9476/102195

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 62,50 zł Cena brutto za

godzinę
76,88

Usługa z możliwością dofinansowania Tak

Liczba godzin usługi 80

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-01-08 Termin zakończenia
usługi

2018-01-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-12-18 Termin zakończenia
rekrutacji

2018-01-05

Maksymalna liczba uczestników 15

Kategoria główna KU Informatyka

Kategorie dodatkowe KU Organizacja

Szkolenie (w tym warsztaty) z
umiejętności wykorzystania
rozwiązania chmurowego w procesie
zarządzania wiedzą i kapitałem
intelektualnym firmy

Informacje o usłudze



Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty: 
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak

Nazwa podmiotu EUROIMPEX S.A.

Osoba do kontaktu Barbara Pokorny Telefon 71 7848100

E-mail szkolenia@euroimpex.pl

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych
rozwiązań chmurowych w procesie zarządzania wiedzą firmy oraz wykorzystania potencjału
intelektualnego i doświadczenia pracowników firmy (przechowywanie, archiwizacja), poprzez
przekazanie informacji dotyczących zasad działania środowiska chmurowego. Po ukończeniu
szkolenia uczestnik: - nabędzie wiedzę z zakresu zasad działania środowiska chmurowego, - pozna
umiejętności efektywniejszego wykorzystania obecnych pracowników i przechwycenia od nich
wiedzy na wypadek ich odejścia, - posiądzie umiejętności organizacyjne, samokształcenia się, -
będzie potrafił prawidłowo identyfikować oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem
swoich obowiązków służbowych. W toku nauki uczestnik nabywa kompetencje społeczne, pod
względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu
zawodowym.

Ramowy program usługi
Pracownicy firmy uczestniczą w szkoleniu i warsztatach, które mają na celu nabycie praktycznych
umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą i jej archiwizacji, również z wykorzystaniem
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W firmie instalowane jest
odpowiednie rozwiązanie chmurowe, umożliwiające wprowadzanie i wyprowadzanie dokumentów „do”
i „z” chmury. Gromadzenie wiedzy w systemie i dzielenie się nią jest bardzo łatwe, a wyszukiwanie
niezależnie czy docelowy plik jest w formacie tekstowym, audio, video etc. jest również bardzo szybkie i

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Cel usługi

Szczegółowe informacje o usłudze

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=9476


proste. Uczestnicy szkoleń i warsztatów w sposób praktyczny nabywają umiejętności na konkretnym
rozwiązaniu technologicznym dostosowanym dla danej firmy. Szkolenie będzie miało charakter
praktyczny i zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych w ramach systemu
samokształcenia. Użytkownik indywidualny dostaje dostęp do platformy, na której znajduje
się szkolenie.
Czas dostępu jest zgodny z harmonogramem szkolenia. 
Szkolenie wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z
materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym
szkolenie. Użytkownik otrzymuje swoje unikalne konto. Po zalogowaniu się ma dostęp do kursu i
sam narzuca sobie tempo pracy. W czasie kursu, w ramach harmonogramu szkolenia, użytkownik
otrzymuje pełne wsparcie techniczne Trenera - kontakt mailowy, telefoniczny lub LiveChat w
czasie rzeczywistym (Teamviewer na http://euroimpex.pl), a także po ukończeniu szkolenia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- umiejętność korzystania z rozwiązania chmurowego
- umiejętność korzystania z bezpiecznych metod gromadzenia i wyszukiwania materiałów
- umiejętność bezpiecznej komunikacji na linii firma – klient i klient - firma
- umiejętność wyszukiwania z zamkniętych/sprawdzonych repozytoriów dostępnych tylko dla
uprawnionych użytkowników
- umiejętność wykorzystania materiałów tekstowych i multimedialnych w rozwiązaniu chmurowym
- umiejętność konwersji materiałów z formy analogowej (papierowej) do formy cyfrowej
- umiejętność zamieszczania materiałów w prywatnej chmurze oraz możliwość udostępniania
- bezpieczne drukowanie

Grupa docelowa
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis warunków uczestnictwa
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) rozpoczęto uruchamianie tzw.
Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników z
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych
prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa muszą spełniać
wymogi możliwości ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc publiczną. Projekt umożliwia
przedsiębiorcy samodzielny wybór usługi rozwojowej, odpowiadającej w największym stopniu na
aktualne potrzeby przedsiębiorcy w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. W przypadku
szkoleń dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i
założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług
Rozwojowych oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora PSF w danym
województwie.

Materiały dydaktyczne
Uczestnikom zapewniony zostanie dostęp do materiałów zdigitalizowanych z zakresu
zagadnień omawianych podczas szkolenia.



Informacje dodatkowe
Szkolenia i warsztaty zostaną przeprowadzone w konwencji nowoczesnych, innowacyjnych
metod transferu wiedzy (uczenia się/nauczania). Materiały zostaną udostępnione uczestnikom
szkolenia przed zajęciami w chmurze, z której będą korzystać również podczas swojej dalszej pracy
zawodowej. Usługę oraz szkolenie przygotował doświadczony zespół absolwentów Politechniki
Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorzy
od wielu lat współpracują z takimi koncernami jak Ricoh, Microsoft, HP, Toshiba, Samsung, EPSON. W
skład zespołu wchodzi również ekspert ds. zarządzania wiedzą ze stowarzyszenia KNOCO. Organizator
szkolenia zapewni uczestnikom dostęp do rozwiązania chmurowego oraz sprzętu niezbędnego do
realizacji zajęć warsztatowych.

Harmonogram

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1 Przedstawienie problemów związanych
z prowadzeniem działalności
biznesowej w kontekście wymagań
prawnych oraz wyzwań nowoczesnych
technologii w tym rozwiązań
chmurowych. bezpieczeństwo i
ochrona danych przechowywanych w
chmurze: - bezpieczeństwo fizyczne
centrów danych, - bezpieczeństwo
sprzętowe.

2018-01-
08

08:00 16:00 8:00

2 Zdefiniowanie rozwiązania
dedykowanego dla MMŚP – Documaster
Office In the Cloud /Definicja rozwiązania
chmurowego oraz jej odmian / Modele
usługowe chmury publicznej: model
SaaS (Software as a Service), model
PaaS (Platform as a Service), model IaaS
(Infrastructure as a Service).

2018-01-
09

08:00 16:00 8:00

3 Przedstawienie wykorzystywanych
urządzeń (interfejsów) oraz
potencjalnych źródeł zasobów wiedzy
firmowej.

2018-01-
10

08:00 16:00 8:00

4 Pierwsze uruchomienie rozwiązania
chmurowego (procedura): logowanie do
chmury / Pokazanie i omówienie
interfejsu rozwiązania chmurowego /
Obsługa urządzenia wielofunkcyjnego.

2018-01-
11

08:00 16:00 8:00



Imię i nazwisko Mateusz Wojtczak

Obszar specjalizacji szkolenia w zakresie rozwiązań chmurowych

Doświadczenie zawodowe 7 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług 5 lat

Wykształcenie wyższe

Imię i nazwisko Anna Wasilewska-Stawiak

Obszar specjalizacji zarządzanie przedsiębiorstwem przy udziale
rozwiązań chmurowych

Doświadczenie zawodowe 5 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług 2 lata

Wykształcenie wyższe

5 Przedstawienie możliwości i korzyści z
wykorzystania rozwiązania chmurowego
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw

2018-01-
12

08:00 16:00 8:00

6 Rzeczywista praca z rzeczywistymi
dokumentami i rozwiązaniem
chmurowym online oraz ze
zintegrowanymi z nim urządzeniami
wielofunkcyjnymi.

2018-01-
15

08:00 16:00 8:00

7 Rzeczywista praca z rzeczywistymi
dokumentami i rozwiązaniem
chmurowym online oraz ze
zintegrowanymi z nim urządzeniami
wielofunkcyjnymi.

2018-01-
16

08:00 16:00 8:00

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę

Lokalizacja usługi



Adres:
Wrocław, woj. dolnośląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Każdy uczestnik szkolenia uzyska dostęp
do środowiska chmurowego i będzie mógł
doskonalić swoje umiejętności w ramach
samokształcenia.

Warunki logistyczne:

Wi-fi,Inne, Zapewnienie dostępu do
Internetu. W przypadku braku Wi-fi sieć
LAN.
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